Basiseducatie werkt samen met ...

Gemeente Hemiksem en GSD-V vzw

Bewust consumeren

Secretaris gemeente Hemiksem vertelt:
“Alle deelnemers besparen nu samen 500 € per maand, we
kunnen niet anders dan spreken van een geslaagd project!”

Ervaring van lesgever Ilse:
Doelstelling
De cursus “bewust consumeren” heeft als
doel mensen bewuster te leren omgaan met
alles wat invloed heeft op hun
•
•
•

financiële situatie
administratieve vaardigheden
consumptiegedrag

GSD-V biedt deze cursus aan om de personeelsleden van de aangesloten lokale besturen
meer weerbaar te maken.

Doelgroep
De laagst geschoolde personeelsleden van de
openbare besturen zoals wegenwerkers, magazijniers, plantsoenarbeiders, poetsvrouwen,
kinderverzorgsters en zwembadpersoneel.

“Het is geen sinecure om mensen die vooral gewend zijn om
actief te werken, drie uren te boeien in een leslokaal. Toch zijn
de meesten wel geïnteresseerd wanneer we het hebben over
bvb. de keuze van een GSM-abonnement, het verklaren van
gangbare bankterminologie, reclamevalkuilen, organiseren van
je administratie, budgetplanning en schulden, enz. Dat zijn zorgen waar iedereen vroeg of laat wel eens mee te maken krijgt.
De interactieve aanpak waarbij cursisten merken dat ook hun
vragen en bemerkingen ruimschoots aan bod kunnen komen is
belangrijk.”

Een cursist getuigt:
“Ik vond de cursus zeer goed.
Ik kreeg zeer bruikbare informatie over het beheer van mijn
persoonlijk budget, om te leren besparen en hoe ik mijn papieren beter kan sorteren.
De manier van lesgeven is leuk omdat je betrokken wordt
zonder dat het te persoonlijk wordt, de eigen inbreng wordt
geapprecieerd, er is ruimte voor wat humor en dat alles in
begrijpbare taal.”

Marc Peeters (GSD-V) aan het woord:
“De cursus beantwoordt volledig aan onze dubbele doelstelling. Enerzijds bieden we de besturen de kans een zinvolle
opleiding aan te bieden aan kortgeschoolden. Anderzijds
krijgen de personeelsleden meer inzicht in de gevaren van
onze consumptiemaatschappij, waardoor ze zich weerbaarder
kunnen opstellen.”
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